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Številka: 004-11/2020/23 (veza 5110-1/2020/62)
Ljubljana, 4. 9. 2020

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na organizacijskem sestanku 
pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji … 2020 sprejela
naslednji sklep

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 
organizacijskem sestanku pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim 
gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki bo potekal od 28. do 30. 9. 2020 in 
2. 10. 2020, virtualno preko Webex-a.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:
- mag. Igor Osojnik, sekretar, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, vodja 

delegacije,
- mag. Tatjana Frelih Kovačič, podsekretarka, Uprava Republike Slovenije za jedrsko 

varnost, članica,
- Gregor Jenko, tretji sekretar pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri OZN, 

OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, član.

Sklep prejmeta: 
- Ministrstvo za okolje in prostor in
- Ministrstvo za zunanje zadeve.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov: /
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Igor Sirc, direktor Uprave RS za jedrsko varnost
- mag. Igor Osojnik, sekretar na Upravi RS za jedrsko varnost
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: /
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /
5. Kratek povzetek gradiva:
Priloženo gradivo vsebuje izhodišča za delo delegacije RS na organizacijskem sestanku 
pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki ter vsebine, ki se bodo na sestanku obravnavale. 
V okviru organizacijskega sestanka bodo določene organizacijske zadeve, ki se nanašajo na 
izvedbo sedmega pregledovalnega sestanka pogodbenic.
Delegacija Republike Slovenije bo na organizacijskem sestanku podprla predloge, ki bodo v skladu 
s stališči večine držav pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in 
varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, upoštevajoč stališča pogodbenic članic Evropske unije.
Sestanek bo potekal virtualno preko Webexa od 28. do 30. septembra in 2. oktobra 2020.



2

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Jih ni.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni takšne narave, da bi bila potrebna njegova predhodna objava in sodelovanje javnosti.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                Mag. ANDREJ VIZJAK
                                                          MINISTER

PRILOGA: Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na organizacijskem sestanku 
pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki, 28. do 30. 9. 2020 in 2. 10. 2020 (Webex)
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IZHODIŠČA ZA DELO DELEGACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE NA ORGANIZACIJSKEM 
SESTANKU POGODBENIC SKUPNE KONVENCIJE O VARNOSTI RAVNANJA Z 

IZRABLJENIM GORIVOM IN VARNOSTI RAVNANJA Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI, 28. 
DO 30. 9. 2020 IN 2. 10. 2020 (WEBEX)

Republika Slovenija je dne 29. 9. 1997 podpisala Skupno konvencijo o varnosti ravnanja z 
izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Skupna konvencija), ki jo je 
Državni zbor Republike Slovenije ratificiral 19. 1. 1999. V skladu s poslovnikom Skupne 
konvencije bo v organizaciji Sekretariata Mednarodne agencije za atomsko energijo preko 
Webex-a od 28. 9. 2020 do 30. 9. 2020 in 2. 10. 2020 potekal organizacijski sestanek 
pogodbenic. 

Delegacijo Republike Slovenije, ki se bo udeležila organizacijskega sestanka sestavljajo:
- mag. Igor Osojnik, sekretar, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, vodja 

delegacije,
- mag. Tatjana Frelih Kovačič, podsekretarka, Uprava Republike Slovenije za jedrsko 

varnost, članica,
- Gregor Jenko, tretji sekretar pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri OZN, 

OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, član.

V okviru organizacijskega sestanka bodo določene organizacijske zadeve, ki se nanašajo na 
izvedbo sedmega pregledovalnega sestanka pogodbenic, ki bo potekal od 24. 5. do 4. 6. 2021
na Dunaju. Skupna konvencija predvideva proces, ki zajema pripravo poročila o izvajanju 
zavez iz konvencije, medsebojno pregledovanje poročil in pregledovalni sestanek. Pripravo 
poročila za sedmi pregledovalni sestanek koordinira Uprava Republike Slovenije za jedrsko 
varnost. Poročilo mora biti posredovano na Mednarodno agencijo za atomsko energijo do 27. 
10. 2020.
Predlagan je naslednji dnevni red organizacijskega sestanka: 

1. Organizacijske zadeve (potrditev dnevnega reda, pregled poverilnic udeležencev 
sestanka, izvolitev predsedujočega  pregledovalnega sestanka in dveh namestnikov)

2. Teme, ki izhajajo iz 11. člena Poslovnika: 
 določitev skupin držav pogodbenic,
 izvolitev poročevalcev, koordinatorjev, predsedujočih in njihovih namestnikov za 

vsako od skupin držav pogodbenic,
 predlog proračuna pregledovalnega sestanka in
 odločitev o morebitni izpeljavi odprtih delavnic.

3. Povabilo morebitnim opazovalcem pregledovalnega sestanka
4. Odločitev o uradnih jezikih plenarnih zasedanj na pregledovalnem sestanku in 

evidentiranje zahtev za prevajanje v času zasedanja po skupinah
5. Registracija prošenj za prevajanje v okviru skupin držav pogodbenic
6. Odločitev o uradnih jezikih dokumentov plenarnih zasedanj na pregledovalnem 

sestanku
7. Priprava osnutka dnevnega reda in urnika pregledovalnega sestanka
8. Morebitne druge zadeve, ki se nanašajo na izvajanje Skupne konvencije (datum 

delavnice za odhajajoče in prihajajoče uradnike, predlog enotne predloge za 
nacionalne predstavitve)
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Stališča delegacije Republike Slovenije:

Delegacija Republike Slovenije bo na organizacijskem sestanku podprla predloge, ki bodo v 
skladu s stališči večine držav pogodbenic Skupne konvencije, upoštevajoč stališča 
pogodbenic, članic Evropske unije. 

Pri določanju kandidatov za zasedbo voljenih mest na pregledovalnem sestanku bo delegacija 
Republike Slovenije odločitve sprejemala glede na razvoj dogodkov. 

Morebitnih novih tem, ki se nanašajo na izvajanje Skupne konvencije, delegacija RS ne bo 
predlagala.
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